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Verkeersbesluiten 

De gemeente heeft in het najaar besloten 

om de paden op het Bekkerveld tot 

voetpad te bestempelen. Na door de 

wijkraad ingediend bezwaar is het besluit 

ingetrokken. Fietsers kunnen dus gebruik 

blijven maken van het rode pad. 

Op ons verzoek heeft de gemeente in 

januari besloten betaald parkeren op 

donderdagavond  langs de Benzenraderweg 

en zijwegen te laten vervallen. Let op: dit 

gaat pas in als de stickers op de meters 

zijn aangepast ! 

 

Band Contest 

Samen met café de Zotte organiseren we 

een nieuwe activiteit: Band Contest. 

Tijdens 4 voorrondes kunnen bandjes uit 

Aarveld/Bekkerveld of omgeving laten 

zien en horen wat ze kunnen. De winnaar 

speelt op Park City Live ! Kijk op aarbek.nl. 

 

Rioolrenovatie 

Bewoners van de Benzenraderweg zijn 

inmiddels schriftelijk geïnformeerd over 

de werkzaamheden i.v.m. de rioolrenovatie. 

De aannemer start naar verwachting in juli 

en het werk gaat zo‟n 8 maanden duren. 

Download de bewonersbrief via aarbek.nl. 

 

Kinderpagina 

Een van de bewoonsters in de wijk heeft 

aangeboden een eigen kinderpagina voor 

onze website te ontwikkelen, met 

kleurplaten, speeltjes, aankondigingen en 

dergelijke. Sinds kort is die „in de lucht‟! 

Bekijk de kinderpagina‟s via aarbek.nl. 

Project Zelfbeheer 

Enkele buurtorganisaties, waaronder 

Aarveld/Bekkerveld, starten binnenkort 

een project Zelfbeheer. We willen 

bewoners stimuleren en ondersteunen om 

de eigen omgeving schoon en in orde te 

houden. We kijken we er immers zelf 

iedere dag tegenaan ! 

 

Rosarium weer van start 

Op 25 februari begint het werk in het 

Rosarium weer ! In alle even weken wordt 

op zaterdagochtend van 10.00 tot 14.00 

uur gewerkt. Een extra bijeenkomst is 

gepland op 17 maart, in het kader van NL 

Doet. 

Wilt u dan komen helpen ? Meldt u zich 

dan aan via NLDoet.nl 

Ook op de andere werkdagen bent u 

welkom, om te helpen of gewoon om een 

praatje te maken. 

 

Cursusaanbod Vrijwilligerscentrale 

De vrijwilligers biedt diverse cursussen 

aan voor vrijwilligers: powerpoint, omgaan 

met agressie, spreken in het openbaar, 

social media en nog meer. 

Voor vrijwilligers die actief zijn in de 

wijkraad vergoedt de wijkraad de 

cursuskosten ! 

Meer informatie over dit aanbod op 

vrijwilligerswerkparkstad.nl 

 

De Wijk Vertelt 

De 3e bijeenkomst van de “De Wijk 

Vertelt” vindt plaats op 14 maart en gaat 

over vleermuizen. U bent welkom !  
 

Volg de wijkraad ook op 

http://twitter.com/aarbek  
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